
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 100/2018-2019 

Senatu UP w Lublinie z dnia 28 czerwca 2019 r.  

 

 

                                                                                 

 

 Opis efektów uczenia się w odniesieniu do charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia 

się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji umożliwiających 

uzyskanie kompetencji inżynierskich. 

Nazwa kierunku studiów: Behawiorystyka zwierząt 

Poziom: studia pierwszego stopnia 

Profil: ogólnoakademicki 

 

Symbol 
Efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji 

inżynierskich 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

efektów uczenia się 

dla kwalifikacji 

umożliwiających 

uzyskanie 

kompetencji 

inżynierskich 

WIEDZA 

absolwent zna i rozumie: 

BZ1_W01 

 

fakty/pojęcia wyjaśniające złożone zależności z zakresu 

budowy i funkcjonowania organizmu na poziomie anatomii, 

fizjologii i psychologii oraz zjawisk dotyczących zoologii, 

socjologii, ekologii, mikrobiologii, chemii, procesów 

biochemicznych zachodzących w organizmach żywych,  

P6S_WG 

BZ1_W02 

 

mechanizmy biologiczne i genetyczne zachodzące w 

organizmie, metody i specyfikę pracy hodowlanej 

poszczególnych gatunków zwierząt, różnice w użytkowaniu 

zwierząt z uwzględnieniem ich specyfiki gatunkowej i 

rasowej 

P6S_WG 

BZ1_W03 

 

metody statystyczne niezbędne w prowadzeniu analizy 

wyników badań behawioralnych i w pracy hodowlanej 
P6S_WG 

BZ1_W04 

 

biologię zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ich 

behawioru, mechanizmów determinujących zachowanie 

zwierząt, w tym anomalii behawioralnych oraz technik 

modyfikujących to zachowanie,  

P6S_WG 

BZ1_W05 

 

techniki  dotyczący oceny behawioru, stanu zdrowia zwierząt 

oraz czynników wpływających na behawior i zdrowie, wpływ 

warunków utrzymania zapewniających szeroko pojęty 

dobrostan poszczególnych gatunków i grup zwierząt 

P6S_WG 

BZ1_W06 

 

Mechanizmy interakcji zachodzące pomiędzy człowiekiem a 

zwierzęciem oraz pomiędzy zwierzętami w kontekście różnic 

wewnątrzgatunkowych i międzygatunkowych 

P6S_WG 

BZ1_W07 

 

przepisy prawne oraz BHP związane z hodowlą, ochroną 

zwierząt, wymogami dobrostanu oraz ma wiedzę na temat 

bioetycznego aspektu pracy ze zwierzętami, prawne aspekty 

prawa autorskiego, własności intelektualnej i przemysłowej, 

ekonomiczne i marketingowe formy promowania 

działalności związanej z behawiorystyką i dobrostanem 

P6S_WK 
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zwierząt   

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent potrafi: 
   

BZ1_U01 

korzystać z wiedzy w pracy zawodowej oraz komunikować 

się z otoczeniem na poziomie werbalnym, pisemnym i 

graficznym (także w języku obcym), przygotowywać prace 

pisemne w języku polskim i/lub obcym związanych z 

kierunkiem studiów, prezentować wyniki badań związanych 

z kierunkiem studiów w formie ustnej w języku polskim i/lub 

obcym 

P6S_UW 

BZ1_U02 

prawidłowo interpretować przepisy dotyczące ochrony i 

dobrostanu zwierząt oraz wykorzystywać  je w działaniach na 

rzecz kształtowania adekwatnych warunków utrzymania, 

hodowli i użytkowania, dbać o bezpieczeństwo i ergonomię 

pracy 

P6S_UW 

BZ1_U03 

planować, analizować i oceniać poprawność podejmowanych 

rozwiązań mających na celu poprawę szeroko pojętego 

dobrostanu oraz bezpieczeństwa utrzymania i użytkowania 

zwierząt, przeprowadzać kontrolę w zakresie dobrostanu i 

przestrzegania warunków utrzymania zwierząt oraz 

zaproponować działania korygujące, planować działań 

zapewniających prawidłowe funkcjonowanie organizmu na 

różnych poziomach 

P6S_UW 

BZ1_U04 

planować doświadczenia zgodne ze studiowanym kierunkiem 

studiów, interpretować wyniki badań oraz formułować na ich 

podstawie właściwe wnioski, wyszukiwać, zrozumieć, 

przeanalizować oraz wykorzystać potrzebne informacje 

pochodzące z różnych źródeł 

P6S_UW 

BZ1_U05 

wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii, socjologii,  

marketingu oraz funkcjonowania organizmu na poziomie 

biologicznym w działalności behawiorystycznej oraz 

korzystać z aktów prawnych i weryfikować ich przydatność 

w określonych sytuacjach 

P6S_UW 

BZ1_U06 
identyfikować zjawiska i właściwie oceniać ich wpływ na 

organizm zwierząt i środowisko 
P6S_UW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


